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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 
programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

Návštěvnost Zoo Brno 
 
K 31. 8. 2009 činila návštěvnost brněnské zoo 203 704 návštěvníků, v loňském roce to za stejné období bylo 
285 749 osob. Za měsíc srpen 2009 zavítalo do Zoo Brno 41 645 návštěvníků, za stejný měsíc vloni to bylo 
50 268 osob. V červenci 2009 přišlo do brněnské zoo celkem 39 360 lidí, v loňském červenci to bylo 47 543 
návštěvníků. Úbytek návštěvníků je způsoben jednak projevující se ekonomickou krizí, v jejímž důsledku lidé 
více šetří, a pak také statistickým optickým klamem, způsobeným - díky narození ledních medvíďat Billa a 
Toma koncem roku 2007 - mimořádně vysokou návštěvností v roce 2008. 

 
 

Plánované přírůstky v Zoo Brno 

V pátek 28. 8. 2009 byl do Zoo Brno ze Zoologické a botanické zahrady 
Wilhelma ve Stuttgartu  dovezen dlouho očekávaný přírůstek, kterým je samec 
lamy alpaky. Tříletý Marcel byl do Brna přivezen se záměrem vytvořit spolu se 
zdejšími čtyřmi samicemi novou chovnou skupinu.  

 

Do konce roku 2009 plánuje Zoo Brno obohatit chov takinů indických o nový, geneticky nepříbuzný pár 
z berlínského Tierparku. V současné době je v zoo k vidění čtveřice těchto zvířat. Dalším novým přírůstkem 
by se do konce letošního roku měla stát samice papouška nestor kea.  

Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)je velmi pozoruhodné zvíře. Mezi jeho blízké příbuzné patří kamzíci a pižmoni. 
Kůže takinů produkuje olejnaté látky, které je velmi efektivně chrání zvířata proti dešti a mlhám. Počet takinů indických se 
odhaduje na 3500 jedinců. Takini žijí ve třech poddruzích v jižní Číně, Tibetu, v indickém státě Asámu, Bhútánu a severní Barmě 
v nadmořské výšce 2500-4500 metrů. Takin je v zoologických zahradách chován velmi vzácně.  
Nestor kea (Nestor notabilis) žije na skalnatých  a travnatých  svazích  hor Jižního ostrova Nového Zélandu, v nadmořské výšce 
600-2 000 metrů. Tito papoušci se po příchodu farmářů se stády ovcí naučili ozobávat maso z vyvěšených ovčích kůží, dokonce 
se objevily případy napadání poraněných ovcí, proto byli nelítostně hubeni. Do poloviny dvacátého století jich bylo vystříleno asi 
150 000. Zákon na ochranu těchto přizpůsobivých papoušků jejich počty opět zvýšil a dnes se jejich stavy odhadují asi na 1 000-5 
000 kusů. Zoo Brno chová samce Huga, který ustavičně trápí ošetřovatele svou vynalézavostí při útěcích z voliér a obsazováním 
příbytků svých "sousedů". 

 
Pro děti je v novém školním roce opět připravena široká nabídka Stanice 

mladých přírodovědců i nové výukové programy 
 

• Srdečně zveme všechny žáky a jejich učitele na některý z našich nových výukových programů pro MŠ, ZŠ i 
SŠ, které jsou připraveny po celý školní rok 2009/2010. Více informací naleznete na našich webových 
stránkách v sekci Vzdělávací aktivity. Kontakt: Mgr. Lenka Bochníčková, tel.: +420 546 432 314, e-mail: 
bochnickova@zoobrno.cz. 

• Stanice mladých přírodovědců Zoo Brno je zájmovou organizací pro děti a mládež od 5 do 18 let, která byla 
založena  19. listopadu 1978. Jejím hlavním posláním a cílem je aktivní využívání volného času  dětí a 
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dospívající mládeže formou atraktivního využívání výchovně-vzdělávacích metod a prostředků v rozličných 
přírodovědných oborech v prostředí zoo. Činnost všech odborných skupin SMP bude v letošním roce 
zahájena v průběhu září a října - bližší informace - Mgr. Světla Vítková, tel.: +420 546 432 321, e-mail: 
vitkova@zoobrno.cz. 

Přehled skupin Stanice mladých přírodovědců Zoo Brno 

1. „MALÍ TYGŘÍCI“ :Skupina pro ty nejmenší, povídání o přírodě a procházky po zoo, hry a soutěže.  
2. PŘÍRODA OD A DO Ž: Všeobecné zaměření na přírodovědné obory, fauna i flóra nejen Mniší hory, soutěže a hry. 
3. PŘÍRODOVĚDNÁ: Všeobecné zaměření na přírodovědné obory, péče o zvířata v koutku živé přírody SMP, hry, soutěže. 
4. PŘÍRODOVĚDNÁ – „KLOKÁNCI“: Všeobecné zaměření na přírodovědné obory, péče o zvířata v koutku živé přírody SMP, 
hry, soutěže. 
5. DOMESTIKACE: Základy zootechnických praktik v chovu lam krotkých a poníků. 
6. P.A.N.: Péče o zájmové chovy savců a ptáků v SMP, zvířata chovaná v zoo + příroda Mniší hory, hry, soutěže, zájezdy a 
exkurze do jiných zoo a zajímavých nejen přírodních lokalit. 
7. SKUPINA „ZOO EDUKÁTORŮ“: Skupina je určena pro děti se zájmem o historii, současnost a poslání zoologických zahrad, 
průvodcovskou činnost a pomoc při pořádání akcí v areálu zoo i mimo ni. Členství ve skupině je podmíněno dvouletým členstvím 
ve skupinách SMP s přírodovědným zaměřením.  
8. MLADÍ PRŮVODCI: Znalosti o zvířatech, dokumentaristika, výpomoc při akcích pořádaných SMP a ZOO, zájezdy do 
zoologických zahrad, průvodcovská činnost. 
9. MALÍ ZOO – INDIÁNI: Základní znalosti o chovaných zvířatech a péče o ně, procházky po zoo, péče o zvířata v koutku živé 
přírody SMP.   
 

 
Křest malého tapíra a koťat kočky pouštní proběhl v sobotu 29. 8. 2009 

 
V sobotu 29. 8. 2009 byla u příležitosti Dne adoptivních rodičů a sponzorů v Zoo Brno pokřtěna mláďata tapíra a 
kočky pouštní. Tapír se narodil 14. 6. 2009, koťata kočky pouštní pak 25. 6. 2009. Křest mláděte tapíra 
jihoamerického a trojice mláďat kočky pouštní se uskutečnil za účasti známého zpěváka Ladi Kerndla, který 
vylosoval jména z návrhů občanů. Samečci vzácné kočky pouštní dostali jména Ady a Asgard, samička pak jméno 
Ashley. Malá samička tapíra se jmenuje Adina. 
 
Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) obývá nížinné tropické deštné lesy Kolumbie, Venezuely, Brazílie a severní Argentiny, 
žije samotářsky, aktivní je zejména za soumraku, v lidské péči se dožívá až 35 let.  
Kočka pouštní (Felis margarita) se vyskytuje v pouštích a polopouštích od Maroka a severního Nigeru po Střední Asii a 
Pákistán. Kočka pouštní má krátké končetiny a krátké uši, umístěné po stranách široké hlavy, chodidla hustě osrstěná. Její 
hlavní potravou jsou drobní hlodavci. Své úlovky jsou kočky schopny zahrabat do písku a vrátit se k nim později. Jsou 
nezávislé na zdroji pitné vody, stačí jim tekutiny, které získají z potravy. V ČR tyto kočky chová pouze brněnská zoo. 
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